
 

 

Endring av listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha 

forvaltningsansvaret for 

Unntak fra forvaltningsmyndighet i fylkeskommunen eller Sametinget 

Ansvarsforskriften bygger på et prinsipp om at førstelinjebehandling skal skje i fylkeskommunen og 

Sametinget. Det er åpnet for unntak i forskriften § 2 (6) hvor forvaltningsansvaret kan legges til 

Riksantikvaren. Det er en målsetting at ikke flere kulturminner enn nødvendig skal stå på listen og at 

listen skal bli kortere over tid.  

Hvilke kulturminner og kulturmiljøer som kan føres på listen 

Fredete kulturminner og kulturmiljøer som oppfyller ett eller flere av kriteriene i ansvarsforskriften  

§ 2 (6) a-f, kan føres på liste over det som Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for.  

Kulturminner og kulturmiljøer som var nevnt i høring av ansvarsforskriften med høringsfrist 

21.06.2018, anses tilstrekkelig behandlet pr 01.01.2020. 

Forslag om endringer i listen 

Riksantikvaren, fylkeskommunen og Sametinget kan foreslå endringer i listen. Dette gjelder både å ta 

ut og å legge til kulturminner. Fylkeskommunen og Sametinget skal sende sine forslag til 

Riksantikvaren.  

Forslag om endring i listen skal begrunnes ut fra kriteriene i ansvarsforskriften § 2 (6). Dersom 

endring i listen er tenkt for en begrenset periode skal dette begrunnes. Det er en forutsetning at 

kulturminnet eller kulturmiljøet som foreslås lagt til eller tatt ut ikke omfattes av en pågående sak.  

Riksantikvaren beslutter om det skal startes en prosedyre for å legge til eller ta et kulturminne eller 

kulturmiljø ut av listen. 

Prosedyre 

Riksantikvaren skal legge fram forslag om endringer i listen for berørte eiere, kommuner og 

fylkeskommuner før Riksantikvaren treffer sin beslutning. Det samme gjelder Sametinget, 

forvaltningsmuseene og NIKU der forslaget berører deres interesser. Det skal gis en rimelig frist til å 

Dette sier forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften): § 2 (6) 

Riksantikvaren har myndighet til å fastsette hvilke kulturminner og kulturmiljøer som 

Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for. Dette kan gjelde kulturminner og 

kulturmiljøer som: 

a) er særlig viktige for landets kulturhistorie 

b) betraktes som viktige nasjonale symboler 

c) er knyttet til statsmakten og til utøvelse av statlige funksjoner som er sentrale for 

landet 

d) Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare 

e) har særlig vitenskapelig betydning, eller 

f) det kreves særskilt kompetanse å forvalte 

 



 

 

komme med merknader, normalt seks uker. Sametinget kan kreve at prosedyrene for konsultasjoner 

mellom statlige myndigheter og Sametinget legges til grunn. 

Riksantikvarens avgjørelse 

Riksantikvarens beslutning om hvilke kulturminner og kulturmiljøer som skal stå på listen, treffes av 

Riksantikvaren og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 

Melding om endringer i listen 

Når Riksantikvaren har besluttet en endring i listen, skal Riksantikvaren orientere eiere og brukere av 

det kulturminnet eller kulturmiljøet som beslutningen gjelder. Riksantikvaren skal også informere 

kommunen og fylkeskommunen, samt Sametinget, forvaltningsmuseum og NIKU der deres interesser 

berøres. 

Riksantikvaren, 13.november 2019 

 

 

 

 

 

  

 


